
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2017 /M/UBA1 
z dnia 09.05.2017r. 
 
dla firmy CELON PHARMA S.A. z siedzibą w Kiełpinie. 
 

 W związku z realizacją projektu: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki 
ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów” 
w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego ze środków w 
ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r 

 
Celon Pharma S.A składa zaproszenie do składania ofert. 

 

 
DATA ZAMIESZCZENIA: 09.05.2017 

       
 MIEJSCOWOŚĆ:  Kiełpin 
 
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe 
 
ZAMAWIAJĄCY: Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
 
OGÓLNY ADRES INTERNETOWY ZAMAWIAJĄCEGO 
www.celonpharma.com, telefon: 022 7517478 
 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Podmiot prywatny 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej      TAK/NIE 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  TAK /NIE 
 
ORIENTACYJNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAKUPÓW 
Rozpoczęcie: CZERWIEC 2017 
 
ORIENTACYJNY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZAKUPÓW 
Zakończenie: CZERWIEC 2017 
 
PROCEDURA  
Zapytanie ofertowe 

 

TRYB ZAMÓWIENIA:  

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   

publicznych  
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2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,  

jawności, przejrzystości i równego dostępu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyn.  

4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Dostawców oraz opublikuje informacje na 
swojej stronie internetowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.  

6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Celon 
Pharma S.A. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.  

7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Celon Pharma S.A. do zawarcia umowy.  

 

 
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Kody CPV: 38432200-4 
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PRZEDMIOT ZAPYTANIA 06/2017/M/UBA1 
 
Podane parametry wymagane mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie choćby jednego 

parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
 

LP. NAZWA TOWARU 
WIELKOŚĆ 

OPAKOWANIA ILOŚĆ 

1 
LC MS/MS – chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym 
spektrometrem mas specyficznym cząsteczkowo 

1 1 

 

Specyfikacja dotycząca spektrometru mas: 
Parametry wymagane 
 Spektrometr mas specyficzny cząsteczkowo z jonizacją 

poprzez elektrorozpraszanie wyposażony w 2 analizatory 
mas typu kwadrupol. 

 Dodatkowy strumień ogrzewanego gazu w źródle jonów. 
 Możliwość pracy w następujących trybach pomiarowych 

m.in.: przemiatanie lub monitorowanie wybranych jonów z 
użyciem pierwszego lub drugiego analizatora mas, 
monitorowanie wybranych reakcji, rejestrowanie widma 
masowego jonów potomnych powstałych w wyniku 
fragmentacji jonu macierzystego. 

 Możliwość zmiany trybu jonizacji (dodatni, ujemny) w 
czasie nie dłuższym niż 5 ms. 

 Szybkość przemiatania nie mniejsza niż 30000 amu/s bez 
konieczności zmniejszania możliwości rozdzielczych 
aparatu (rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 m/z). 

 Możliwość rejestrowania w trybie monitorowania 
wybranych reakcji nie mniej niż 555 przejść w ciągu 
sekundy. 

 Stabilność rejestrowanej wielkości m/z dla danego jonu nie 
gorsza niż 0,05 w ciągu 12 godzin. 

 Możliwość wymiany linii transportującej jony bez 
konieczności podwyższania ciśnienia w obszarze wysokiej 
próżni. 

 Czułość co najmniej 750000:1 (RMS) dla 1 pg rezerpiny 
(jonizacja poprzez elektrozpraszanie, tryb dodatni) oraz co 
najmniej 750000:1 (RMS) dla 1 pg chloramfenikolu 
(jonizacja poprzez elektrozpraszanie, tryb ujemny). 

 Oprogramowanie sterujące w pełni zgodne z CFR11, w tym 
ze szczególnym uwzględnieniem trybu kontroli 
wprowadzanych zmian (audit trail) oraz zabezpieczeniami 

  

http://www.celonpharma.com/
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przed usunięciem zarejestrowanych wyników, a także 
umożliwiające: zbieranie danych, przechowywanie danych 
(baza danych), analizę danych, audit trail oraz kontrolę 
użytkownika, blokadę zmiany daty i czasu (dopuszczenie tej 
funkcji wyłącznie administratorowi) oraz zgodność z Annex 
11 Computerised Systems Good Manufacturing Practice 
(GMP) Guidelines i 21 CFR part 11. 

 Oprogramowanie sterujące umożlwiające pracę i kontrolę 
urządzeń w trybie sprzężonym chromatografu cieczowego 
ze spektrometrem mas. 

 Autoryzowany serwis na terenie Polski, posiadający 
minimum 2 inżynierów przeszkolonych w zakresie obsługi i 
serwisowania spektrometru mas. 

 
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr spełniony) 
1) Analizator mas pracujący z rozdzielczością co najwyżej 

0,7 m/z (FWHM). 
2) Zakres m/z analizowanych jonów od 10 do 2000. 
3) Źródło jonów współpracujące z prędkościami przepływu 

eluatu od 0,001 mL/min do 2 mL/min. 
4) Możliwość pracy linii transportującej jony w temperaturze 

co najmniej 300°C. 
5) Możliwość zastosowania czasu pomiaru nie dłuższego niż 

0,8 ms oraz czasu pauzy nie dłuższego niż 1 ms. 
6) Zawór dwupozycyjny sześcioportowy do odrzucania eluatu 

umieszczony pomiędzy chromatografem cieczowym a 
spektrometrem mas. 

7) Komputer sterujący z oprogramowaniem wraz z drukarką 
laserową. 

8) Zestaw roztworów wzorcowych do kalibracji i sprawdzenia 
spektrometru mas. 

9) W ramach instalacji wykonanie sprawdzenia 
podstawowych parametrów pracy spektrometru mas na 
zgodność z deklaracjami producenta, w tym sprawdzenie 
czułości, strojenie aparatu. 

10) Oprogramowanie sterujące spektrometrem mas oraz 
chromatografem cieczowym, umożliwiające automatyczne 
wyszukiwanie optymalnych warunków pomiaru dla 
detektora. Czas optymalizacji parametrów pracy 
spektrometru mas dla pojedynczego związku nie dłuższy 
niż 6 minut. 

http://www.celonpharma.com/
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11) Stół na kółkach pod spektrometr mas, z wyciszeniem 
pompy próżniowej wstępnej oraz z wbudowaną 
wytwornicą azotu o wydajności i czystości gazu 
odpowiedniej do danego spektrometru mas. 

12) Gwarancja 24 miesiące. 
13) Czas reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny – 

telefon do użytkownika, e-mail, zdalna diagnostyka. 
14) Czas usunięcia wady/usterki przez inżyniera serwisu nie 

dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia. 
15) Czas usunięcia wady/usterki przez inżyniera serwisu w 

przypadku konieczności importu części z zagranicy nie 
dłuższy niż 14 dni roboczych. 

16) Wymiana podzespołu, jeśli w okresie gwarancji 
autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw tego 
samego podzespołu/elementu, będącego przedmiotem 
zgłoszenia serwisowego. 

17) Wymiana urządzenia, jeśli w okresie gwarancyjnym serwis 
dokonał co najmniej 3 napraw i wymienił co najmniej raz 
minimum 3 elementy, będące przedmiotem zgłoszenia 
serwisowego, a urządzenie nadal wykazuje wady/usterki 
uniemożliwiające jego pełne użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem. 

18) Oferta powinna zawierać instalację urządzenia oraz 
szkolenie w cenie (2-3 dniowe podczas instalacji z obsługi 
aparatu oraz w późniejszym terminie ustalonym z 
użytkownikiem, 2-3 dniowe aplikacyjne). 

 
 
Specyfikacja dotycząca chromatografu cieczowego: 
Parametry wymagane 
 Chromatograf cieczowy z funkcją mieszania eluentów po 

stronie wysokiego ciśnienia. 
 Układ dwóch pomp wyposażonych po dwa tłoki ułożone w 

układzie równoległym. 
 Objętość wyrażająca skok tłoka nie większa niż 0,010 mL. 
 Zakres roboczy ciśnienia nie mniejszy niż 1300 bar dla 

prędkości przepływu fazy ruchomej do 3 mL/min. 
 Zakres roboczy ciśnienia nie mniejszy niż 800 bar dla 

prędkości przepływu fazy ruchomej od 3 mL/min do 
5 mL/min. 

 Mieszalnik składników fazy ruchomej o pojemności nie 

http://www.celonpharma.com/
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większej niż 0,020 mL. 
 Układ do odgazowywania fazy ruchomej o objętości 

martwej liczonej na każdy kanał nie większej niż 0,400 mL. 
 Termostat kolumn, umożliwiający pracę w zakresie 

operacyjnym od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 
150°C. 

 Możliwość umieszczenia w termostacie kolumn 
przynajmniej 2 kolumn chromatograficznych o długości nie 
mniejszej niż 15 cm. 

 Automatyczny dozownik próbek umożliwiający 
termostatowanie próbek w zakresie temperatur od 4°C do 
40°C. 

 Automatyczny dozownik próbek umożliwiający 
przechowywanie nie mniej niż 324 fiolek o pojemności 
1,5 mL. 

 Automatyczny dozownik próbek umożliwiający dozowanie 
próbki w czasie nie dłuższym niż 8 s. 

 Możliwość przemywania igły wprowadzającej próbkę 
trzema roztworami myjącymi. 

 Współczynnik przeniesienia analitu nie większy niż 
0,0015%. 

 Pełna kompatybilność chromatografu cieczowego z 
spektrometrem mas. 

 Autoryzowany serwis na terenie Polski, posiadający 
minimum 2 inżynierów przeszkolonych w zakresie obsługi i 
serwisowania chromatografów cieczowych. 

 
Parametry oceniane (1 pkt za każdy parametr spełniony) 
1) Zakres operacyjny prędkości przepływu fazy ruchomej od 

0,0001 mL/min do 10,0000 mL/min. 
2) Precyzja prędkości przepływu nie gorsza niż 0,06% RSD. 
3) Automatyczny, wbudowany system do przemywania 

tłoków pompy. 
4) Mieszalnik składników fazy ruchomej pracujący w 

warunkach ciśnienia co najmniej 1300 bar. 
5) Taca na rozpuszczalniki dopasowana rozmiarami do 

pozostałych modułów i dostarczona wraz z 4 butelkami o 
pojemności 1 L. 

6) Układ do odgazowywania fazy ruchomej pięciokanałowy z 
dopuszczalną prędkością przepływu cieczy nie mniejszą niż 
10 mL/min. 

http://www.celonpharma.com/
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7) Precyzja kontroli temperatury termostatu kolumn nie 
gorsza niż ±0,05°C. 

8) Termostat kolumn składający się z podwójnego bloku 
grzewczego. 

9) Automatyczny podajnik próbek pracujący w warunkach 
ciśnienia co najmniej 1300 bar. 

10) Objętość dozowanej próbki od 0,1 L do 50 L. 
11) Precyzja dozowanej objętości próbki nie gorsza niż 0,2% 

RSD. 
12) Możliwość pracy z roztworami o pH co najmniej od 1 do 9. 
13) Wbudowane w automatyczny dozownik próbek funkcje 

walidacyjne. 
14) Zestaw roztworów wzorcowych do sprawdzenia 

chromatografu cieczowego. 
15) W ramach instalacji wykonanie sprawdzenia 

podstawowych parametrów pracy chromatografu 
cieczowego na zgodność z deklaracjami producenta. 

16) Gwarancja 24 miesiące. 
17) Czas reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny 

– telefon do użytkownika, e-mail, zdalna diagnostyka. 
18) Czas usunięcia wady/usterki przez inżyniera serwisu nie 

dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia. 
19) Czas usunięcia wady/usterki przez inżyniera serwisu w 

przypadku konieczności importu części z zagranicy nie 
dłuższy niż 14 dni roboczych. 

20) Wymiana podzespołu, jeśli w okresie gwarancji 
autoryzowany serwis dokonał co najmniej 3 napraw tego 
samego podzespołu/elementu, będącego przedmiotem 
zgłoszenia serwisowego. 

21) Wymiana urządzenia, jeśli w okresie gwarancyjnym serwis 
dokonał co najmniej 3 napraw i wymienił co najmniej raz 
minimum 3 elementy, będące przedmiotem zgłoszenia 
serwisowego, a urządzenie nadal wykazuje wady/usterki 
uniemożliwiające jego pełne użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem. 

22) Oferta powinna zawierać instalację urządzenia oraz 
szkolenie w cenie (2-3 dniowe podczas instalacji z obsługi 
aparatu oraz w późniejszym terminie ustalonym z 
użytkownikiem, 2-3 dniowe aplikacyjne). 

 
Maksymalna możliwa suma punktów za jakość: 40 pkt 

http://www.celonpharma.com/
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1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

 za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego,  

 Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT 
dotyczącej realizacji dostawy.  

 

 KRYTERIA OCENY OFERT:  

 cena: 50% 

 jakość: 50% 
 
Punkty przyznane za parametry oceniane 
 
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 
 
 

Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru 

Cena 50% 40 
Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------- x 40 pkt 
Oferowana cena 

Jakość 50% 40 
Suma otrzymanych punktów za jakość 

D = ---------------------------------------------------------- x 40 pkt 
Maks możliwa suma punktów za jakość 

Razem 100% 80  

 
 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  
                                                                          

L = C + J 
 
gdzie:  

 L – całkowita liczba punktów,  

 C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,  

 J – punkty uzyskane w kryterium „Jakość”, 
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DODATKOWĄ SPECYFIKACJĘ MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM: 
Celon Pharma SA ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin 
osoby kontaktowe: Krzysztof Abramski 
mail: krzysztof.abramski@celonpharma.com 

 

Adres i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Główna 48, 05-152 Kazuń Nowy, 
Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem, lub na adres mailowy 
paulina.gruszka@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną. 

2. Oferta musi być złożona nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia zapytania – do 
10.06.2017. Jeśli wysłana pocztą tradycyjną lub kurierem, ofertę uważa się za złożoną w 
dniu jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferty będą oceniane w siedzibie Zamawiającego nie później niż do 7 dni od daty 
zakończenia składania ofert. 

 

Prezentacja ofert: 

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w języku polskim lub angielskim. 

2. Oferta musi wskazywać: 

a. numer zapytania ofertowego 

b. datę sporządzenia, 

c. Dane oferenta: adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (jeśli są dostępne), 

d. zawierać szczegółowe informacje na temat zgodności proponowanego urządzenia ze 
specyfikacją, 

e. jeśli złożona przez Oferenta działającego w Polsce: cenę brutto i netto oraz należny 
podatek, 

f. jeśli złożona przez Oferenta działającego poza granicami Polski: cenę ofertową netto oraz 
informację o braku zawarcia podatku VAT i innych podatków w ofercie cenowej. 

3. Wraz ze złożeniem oferty, wymagane jest również złożenie "oświadczenia o braku powiązań 
personalnych lub kapitałowych z Zamawiającym". Oświadczenie jest dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

http://www.celonpharma.com/
mailto:paulina.gruszka@celonpharma.com
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4. Numer zapytania ofertowego powinien pojawić się również w tytułach poczty elektronicznej, 
tradycyjnej lub kurierskiej. 

5. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 1 miesiąca, liczonych od daty upływu terminu 
składania ofert. 

6. Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent. 

7. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Dostawcy. 

 

VII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
 
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego wykonawcy, który złożył ofertę oraz 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.celonpharma.com 
 

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT, ZAKŁADAJĄCYCH PŁATNOŚĆ NA PODSTAWIE FAKTURY Z CO 
NAJMNIEJ 90-DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI. OFERTY, WYMAGAJĄCE KRÓTSZEGO TERMINU 
PŁATNOŚCI, NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. 

http://www.celonpharma.com/

